
 

INTROITUS (Ps. 20, 2-3) In 

virtúte tua, Dómine, lætábi-
tur justus: et super salutáre 
tuum exsultábit veheménter: 
desidérium ánimæ ejus tribu-
ísti ei. (Ps. ib. 4) Quóniam 

prævenísti eum in benedicti-
ónibus dulcédinis: posuísti in 
cápite ejus corónam de lápide 
pretióso. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Deus, qui beátum 
Vencesláum per Martýrii pal-
mam a terréno principátu ad 
cæléstem glóriam transtulísti: 
ejus précibus nos ab omni ad-
versitáte custódi, et ejúsdem 
tríbue gaudére consórtio. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (6, 
10-22). 

Ad vos reges sunt hi sermó-
nes mei, ut discátis sapiénti-
am, et non excidátis. Qui e-
nim custodíerint justa juste, 
justificabúntur: et qui didíce-
rint ista, invénient quid spón-
deant. Concupíscite ergo ser-
mónes meos, dilígite illos, et 
habébitis disciplínam. Clara 
est, et quæ numquam marcé-
g 

VSTUP (Žalm 20, 2-3) Nad 

silou tvou, Pane, raduje se 
spravedlivý a nad pomocí 
tvou plesá převelice. Přání 
srdce jeho jsi mu vyplnil. (Ž. 
tamt. 4) Přišel jsi mu vstříc se 

sladkým požehnáním. Vsta-
vil jsi na jeho hlavu korunu 
z drahého kamení. V. Sláva 
Otci. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
svatého Václava palmou mu-
čednictví přenesl z pozem-
ského knížetství do slávy ne-
beské, na jeho přímluvy nás 
ode všeho protivenství ochra-
ňuj a ze společenství s ním se 
radovati nám popřej. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z knihy Moudrosti (6, 
10-22). 

K vám tedy, králové, jsou ty-
to řeči moje, abyste se naučili 
moudrosti a neklesali. Neb 
kteří dbáti budou spravedli-
vě toho, co spravedlivo, bu-
dou na soudě ospravedlněni, 
a kteří se dali poučit o těch 
věcech, najdou, čím by se om-
luvili. Buďte tedy žádostivi 
mých řečí, milujte se a dojde-
ge 

díly svých rukou, Pane. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tuto 
oběť, všemohoucí Bože, která 
jest na oltář tvůj položena, 
nechť přímluva svatého 
Václava, Mučedníka, učiní 
tobě příjemnou a nám 
povždy spásnou. Skrze Pána 
našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat 16, 24) 

Kdo chce přijíti za mnou, 
zapři sebe sám a vezmi kříž 
svůj a následuj mne. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Prosíme, 
všemohoucí Bože, aby 
nebeské svátosti, které jsme 
přijali, na přímluvu svatého 
Václava, Mučedníka tvého, 
hříchů nás zbavily a tak nás 
čistší přivedly k našemu 
počátku. Skrze Pána našeho 

Ježíše Krista. 

ra mánuum tuárum, Dómine. 
 
SECRETA – Oblatiónem 
hanc, omnípotens Deus, altári 
tuo superpósitam, beáti Ven-
ceslái Mártyris intercéssio tibi 
reddat accéptam, et nobis jú-
giter fáciat esse salutárem. 
Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum. 
 
COMMUNIO (Matth. 16) Qui 

vult veníre post me, ábneget 
semetípsum, et tollat crucem 
suam, et sequátur me. 
 
POSTCOMMUNIO – Quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut 
cæléstia sacraménta, quæ 
súmpsimus, intercedénte beá-
to Vencesláo, Mártyre tuo, a 
peccátis absolútos, ad suum 
fáciant purióres veníre princí-
pium. Per Dóminum nos-

trum. 

28. září – Sv. Václava, mučedníka, patrona zemského 
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ho libuje velice. V. Mocné 
bude na zemi símě jeho; 
pokolení spravedlivých bude 
požehnáno. Aleluja, aleluja. 
V. (Ž. 20, 4) Vstavil jsi, Pane, 

na jeho hlavu korunu 
z drahého kamení. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (16, 24-27). 

Za onoho času řekl Ježíš 
učedníkům svým: Chce-li 
kdo za mnou přijíti, zapři 
sebe sám a vezmi kříž svůj a 
následuj mne. Neboť kdo by 
chtěl život svůj zachovati, 
ztratí jej; kdo by však ztratil 
život svůj pro mne, nalezne 
jej. Neboť co prospěje 
člověku, byť celý svět získal, 
na duši však škodu trpěl? 
Aneb jakou dá člověk 
výměnu za duši svou? Syn 
člověka zajisté přijde ve slávě 
Otce svého s Anděly svými a 
tehdy odplatí jednomu 
každému podle skutků jeho. 
 
Říká se Věřím.G 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 8, 6-7) 

Slávou a důstojností jsi jej 
ověnčil a ustanovil jsi jej nad 
ge 

te umravnění. Skvělá jest a 
nikdy nevadne moudrost, a 
snadno lze ji těm spatřit, kteří 
ji milují, lze ji nalézti od těch, 
kteří ji hledají. Předchází ty, 
kdož jsou jí žádostivi, aby pr-
ve jim se ukázala. Tomu, kdo 
si na ni přivstane, netřeba ná-
mahy: neboť ji nalezne, ana 
mu sedí u dveří. Jeť o ní pře-
mýšleti dokonalý rozum, a 
kdo bdí pro ni, brzy je bez 
starostí. Neb ona obchází, 
hledajíc těch, kdo jsou hodni 
jí, na cestách ukazuje se jim 
ochotně, při každém pomy-
šlení s nimi se potkává. Jeť je-
jí počátek upřímná touha po-
učit se, a péče o poučení láska 
k ní jest; láska pak k ní jest še-
třiti přikázání jejích, šetřiti 
příkazů jejích je jistá nesmr-
telnost; nesmrtelnost pak činí, 
že člověk blízko jest Bohu. 
Žádost tedy moudrosti vede 
k věčnému království. Proto-
že máte-li zálibu v trůnech a 
žezlech, králové národů, mi-
lujte moudrost, abyste na 
věky kralovali. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 111, 1-
2) Blaze člověku, jenž se bojí 

Pána, jenž si v přikázáních je-
ji 
 

scit sapiéntia, et fácile vidétur 
ab his, qui díligunt eam, et in-
venítur ab his, qui quærunt 
illam. Præóccupat, qui se 
concupíscunt, ut illis se prior 
osténdat. Qui de luce vigilá-
verit ad illam, non laborábit: 
assidéntem enim illam fóri-
bus suis invéniet. Cogitáre er-
go de illa, sensus est consum-
mátus: et qui vigiláverit pro-
pter illam, cito secúrus erit. 
Quóniam dignos se ipsa cír-
cuit quærens, et in viis ostén-
dit se illis hiláriter, et in omni 
providéntia occúrrit illis. 
Inítium enim illíus, veríssima 
est disciplínæ concupiscéntia. 
Cura ergo disciplínæ, diléctio 
est: custodítio autem legum, 
consummátio incorruptiónis 
est: incorrúptio autem facit 
esse próximum Deo. Concu-
piscéntia ítaque sapiéntiæ 
dedúcit ad regnum 
perpétuum. Si ergo de-
lectámini sédibus et sceptris, 
o reges pópuli, dilígite 
sapiéntiam, ut in perpétuum 
regnétis. 
 
GRADUALE (Ps. 111, 1-2) 

Beátus vir, qui timet 
Dóminum: in mandátis ejus 
geg 
 

cupit nimis. V. Potens in terra 
erit semen ejus: generátio 
rectórum benedicétur. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 20, 4) 
Posuísti, Dómine, super 
caput ejus corónam de lápide 
pretióso. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (16, 24-27). 

In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Si quis vult 
post me veníre, ábneget se-
metípsum, et tollat crucem 
suam, et sequátur me. Qui e-
nim volúerit ánimam suam 
salvam fácere, perdet eam: 
qui autem perdíderit ánimam 
suam propter me, invéniet e-
am. Quid enim prodest hómi-
ni, si mundum univérsum 
lucrétur, ánimæ vero suæ de-
triméntum patiátur? Aut 
quam dabit homo commuta-
tiónem pro ánima sua? Fílius 
enim hóminis ventúrus est in 
glória Patris sui cum Angelis 
suis: et tunc reddet unicuíque 
secúndum ópera ejus. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 8) Gló-

ria et honóre coronásti eum: 
et constituísti eum super ópe-
geg 


